
 

 
 
 

 
OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN PROJECT ELEKTRABUURT FASE 2 (GOUDA- 
EN TUINSTRAAT), BEWONERSAVOND D.D. 19 JULI 2018. 
 

Nr. VRAAG / OPMERKING 
 

ANTWOORD 

VERKEERSMAATREGELEN  

 
1 
 

Graag een verkeersdrempel in de 
Tuinstraat ter hoogte van doorsnede 
“3”. 
1 inzamelpunt restafval is te weinig, 
mensen moeten dan  een eind lopen 
met vuilniszak. 

Het plateau op de hoek bij de school wordt een 
verkeersdrempel bij de brandgang (demp) achter de 

Tuinstraat. 
 

De ondergrondse afvalcontainer wordt buiten het 
projectgebied geplaatst. Voor nadere info verwijzen 
wij naar de website https://afvalscheiden.zaanstad.nl 

met zoekterm Wormerveer Zuid. 

 
2 
 

Verkeersdrempel in Tuinstraat is 
onnodig. Geeft extra overlast door 
meer gas geven, lucht- en 
geluidoverlast + trillingen 

De verkeersdrempel blijft gehandhaafd en dient als 
snelheid remmende maatregel. 

 
3 
 

Komen er weer paaltjes/bielzen om de 
puien te beschermen? (t.h.v. 
Tuinstraat 56). Er wordt te hard 
gereden in de bocht. 

Er komen na herinrichting géén paaltjes terug. 
Gemeente voert beleid om zo min mogelijk paaltjes 

in de openbare ruimte te zetten. 

 
4 
 

Graag een voorziening zodat ze niet 
meer voor mijn steeg parkeren (t.h.v. 
Tuinstraat 12). Handhaven helpt niet. 

Zie antwoord bij vraag 3. 

 
5 

Een fietssluis bij plantsoen Tuinstraat. 
Tevens hoog trottoir i.v.m. brommers 
die voor de huizen rijden ri park. De 
drempels verdelen meer naar de 
school. 

 

Fietssluis wordt niet aangelegd. De gemeente wil zo 
min mogelijk paaltjes en hekken in de openbare 

ruimte.  

 
6 

Goudastraat en Tuinstraat 
éénrichtingverkeer maken. (eventueel) 
parkeervergunningen invoeren 

De huidige verkeerscirculatie in de Goudastraat en 
Tuinstraat wordt niet gewijzigd. In verband met in- en 

uitrijden van parkeergarage van De Zetter  is 
éénrichtingsverkeer in het eerste stuk van de Tuin- 

en Goudastraat niet wenselijk. 
Alleen in de Tuinstraat geldt vanaf de parkeergarage 
éénrichtingverkeer. De Goudastraat is te smal voor 
2-richtingsverkeer, maar vanwege de wens van de 
meeste bewoners op de inloopavond laten we de 

Goudastraat 2-richtingsverkeer. 
 
 

Betaald parkeren kan pas ingevoerd worden als 
sprake is van een hoge parkeerdruk en als een 
meerderheid van huishoudens in een bepaalde buurt 
of wijk aangeeft dat ze voorstander zijn van de 
invoering van betaald parkeren.  
De gemeente stelt vast of een meerderheid 
voorstander is door het houden van een 
gemeentelijke enquête in een buurt of wijk. Het 
houden van een enquête kost de gemeente veel tijd 
en moeite. Om die reden wil de gemeente graag dat 
eerst een petitie ondertekend wordt waarin een groot 

https://afvalscheiden.zaanstad.nl/


 

aantal bewoners de gemeente vraagt om betaald 
parkeren in te voeren. Deze bewoners moeten 
daarin ook aangeven dat zij akkoord gaan met het 
betalen van een jaarlijks bedrag van circa 100 euro 
voor een parkeervergunning. Zo’n petitie is een 
burgerinitiatief en wordt dus niet door de gemeente 
georganiseerd. De gemeente kan op verzoek wel 
voorbeeldpetities aanleveren. Ook denkt de 
gemeente graag mee over het gebied waarin 
bewoners wordt gevraagd om de petitie te 
ondertekenen. 

 

 
7 

Verkeersdrempel verplaatsen. Paaltjes 
op de hoek, om en om parkeren. 

 

Verkeersdrempels worden op de helft van de straat 
geplaatst om snelheid te reduceren. Zie verder 

antwoord bij vraag 3. 

 
8 

Paaltjes plaatsen bij parkeerplaatsen 
brede steeg tussen Goudastraat en 

Tuinstraat 

Zie antwoord bij vraag 3. 

 
9 

Geen boom bij Goudastraat 41. S.V.P. 
2 drempels eerder in de straat en bij 

de school. Lichtmast voor garage van 
nr. 39 ? 

De boom gaat weg. Één drempel in de straat is 
voldoende.  

De betreffende lichtmast zal worden verplaatst naar 
de andere kant van de straat. 

 
10 

Kruising brandgang Tuinstraat en 
“inrit” Tuinstraat is gevaarlijk. Snelheid 
remmende maatregel nodig. Er staan 
geen peilmaten op tekening. Deze bij 

2
e
 sessie er op zetten. 

Zie antwoord bij vraag 1. 

PARKEREN  

 
11 
 

Kijken naar parkeerprobleem in de 
avonduren. Waarom stoep niet met 2 
tegels inkorten om parkeerplaatsen te 

maken ? Geen parkeerkaarten of 
parkeerzone 

Er worden 10 parkeerplaatsen meer gerealiseerd 
dan er in de huidige situatie aanwezig zijn. Tussen 
de Wandelweg en de ingang van de parkeergarage 

kunnen er door de beperkte ruimte geen 
parkeerplaatsen aan beide zijden van de weg 

gerealiseerd worden. Er is dan geen ruimte meer om 
een voldoende breed trottoir te realiseren. 

 
12 
 

Woning Goudastraat 15 opkopen 
i.v.m. verbreding en parkeerplaatsen 
Drempel plaatsen t.h.v. doorsnede 5 
zodat afgeremd wordt voor de bocht 
Parkeervakken t.h.v. doorsnede 5 
schuin maken, is makkelijker in te 

parkeren. 

Opkopen van de woning zit niet in de scope van de 
opdracht. 

Zie antwoord bij vraag 7.  
Voor het maken van schuine parkeervakken is hier 

geen ruimte. 

 
13 
 

Stoep ter hoogte van het stuk met 2 
richtingsverkeer is 1,35 m breed. Nu is 
die 1,8 m breed. Als mensen bij een 
stoep van 1,35 m hun auto op stoep 

parkeren blijft er geen stoep meer over 
en kan je er niet meer fatsoenlijk door. 

Mensen die niet in de straat wonen 
parkeren hun auto op de stoep 

Na herinrichting mag alleen geparkeerd worden op 
de nieuw aangelegde parkeervakken. Buiten de 
vakken parkeren (op de stoep) geeft risico’s op 

bekeurd te worden door de politie. 

 
14 

Geen parkeerplaats voor de poort 
Goudastraat 24 i.v.m. blokkade. 

Waarom verkeerdrempel niet voor de 
school ? Bomen moeten terug. 

Het ontwerp blijft hier ongewijzigd. Via trottoir is 
geen sprake van blokkade. 

Zie verder antwoord bij vraag 7.  
De ruimte is beperkt voor werkzaamheden en 

behoud bomen. Daarnaast is de kwaliteit van de 
bestaande bomen slecht tot matig. Bij de 

herinrichting worden zoveel mogelijk bomen terug 
geplant, de ruimte is echter beperkt.  



 

 
15 

Parkeerdruk Goudastraat is zeer hoog. 
Door dit ontwerp neemt dit alleen maar 

toe. 
 

Binnen de normen die daarvoor staan wordt zoveel 
als mogelijk parkeerruimte ingepast. De ruimte in de 

buurt is echter beperkt. 

 
 

16 
 

Geparkeerde vrachtauto’s bij “de 
Zetter” en eetcafé (Park/Tuinstraat) 
ontnemen het zicht bij uitrijden Tuin- 
en Goudastraat. Auto’s rijden onwijs 
hard door Tuinstraat. Graag drempel 
bij Tuinstraat 58. 

Motorvoertuigen mogen op elke openbare 
parkeerplaats staan, tenzij hiervoor een specifiek 
verbod geldt.  Verder zie antwoord bij vraag 7. 

 
17 
 

Auto’s van bewoners “de Zetter” 
moeten parkeren op hun eigen 
plaatsen (kost € 60,- per maand). Dat 
gebeurt nu niet. Dan is er genoeg 
ruimte voor bewoners in 
Tuinstraat/Goudastraat. 

De parkeerplaatsen in “de Zetter” worden verhuurd 
door een private partij. De bewoners van “de Zetter” 

zijn vrij in het wel of niet huren van een 
parkeerplaats. Omdat we hier te maken hebben met 

een private onderneming, kan de gemeente 
Zaanstad geen invloed uitoefenen op het 

verhuurbeleid van deze partij.  

 
18 
 

Overzichtelijk ontwerp met nieuwe 
parkeervakken. Is helaas nog steeds 
te weinig door ruimte gebrek. 

Zie antwoord bij vraag 15. 

GROEN  

 
19 

 

Boom naast Tuinstraat 43 bij hoek 
parkeerterrein weg halen. Is veel te 
groot. Klein boompje terug. 

De boom is kwalitatief nog goed en zal gehandhaafd 
blijven. 

 
20 
 

Trottoir op huidige breedte laten. 
Niveau op de “Demp” intact laten. 
Straatlantaarn niet voor steeg of 
garage plaatsen. 

Het straatniveau van de brandgang (demp) gaat 
omhoog met circa 15 (vijftien) centimeter. 

 
21 
 

Het heestervak t.h.v. Tuinstraat 57 t/m 
63 opdoeken, maar bomen laten 
staan. Wordt heel slecht door 
gemeente onderhouden, is sinds jaar 
en dag een doorn in het oog van 
 de omwonenden. Gazon aanleggen. 

Het heestervak zal worden vervangen door een 
gazon. De bomen blijven staan. 

 
22 
 
 

Er sneuvelen wel erg veel bomen ! Zie antwoord bij vraag 14. 

ALGEMEEN  

 
23 

Onder schuur Tuinstraat 49 is grond 
weggespoeld, is nu afgedekt met zeil. 
Op terrein achter Tuinstraat 43-55 
schuin parkeren ! Het ophogen van de 
oude tuinen v/d Goudastraat 
meenemen. 
Niveau min. 30 cm omhoog, zie opstap 
van laatst gebouwde huizen. 

Met betrekking tot schuin parkeren zie antwoord 
vraag 12.  

Ophogen van grond die niet in eigendom is van de 
gemeente zit niet in de scope van de opdracht. 

Op basis van hoogtemetingen zal worden bepaald 
waar hoeveel kan worden opgehoogd. 

 
24 

Bevinden zich peilbuizen in de 
Goudastraat en Tuinstraat? 

Er bevindt zich een peilbuis voor Goudastraat 26. De 
grondwaterstand in deze peilbuis wordt handmatig 
door een medewerker van de gemeente Zaanstad 

gemeten. De grondwaterstand was medio juni 2018 
ca 0,5 meter beneden de tegelverharding. 

 
25 

Verzoek om een optimale 
communicatie over technische 
informatie pand Goudastraat 15/17 die 
nu te koop straat. E.e.a. om mogelijke 
kopers goed te kunnen informeren. 

Tijdens uitvoering zal de benodigde 
informatieverstrekking naar de buurt plaatsvinden 

door zowel de gemeente als de uitvoerende 
aannemer. 



 

 
26 

Graag de ondergrondse container ca 5 
meter meer naar Goudastraat 

verplaatsen. 

Zie antwoord bij vraag 1 

 
27 

Verbieden van werkbusjes in de buurt.  In de openbare ruimte kunnen juridisch gezien geen 
werkbusjes worden geweerd. Is niet handhaafbaar. 

 
28 

Het groene kabelkastje weghalen. Kan 
geen onderhoud plegen, zit tegen m’n 

gevel aan. 

De gemeente heeft geen zeggenschap over reeds 
geplaatste kastjes van een kabelexploitant. Dit valt 

overigens ook niet in de scope van de opdracht. 

 
29 

Is kans op schade aan m’n woning 
door werkzaamheden ? (Tuinstraat 
32). Wordt dit dan door gemeente 
vergoed ? 

Tijdens uitvoering zal op basis van een 
monitoringsplan de woningen en funderingen in de 
gaten worden gehouden (voor zover noodzakelijk). 

Hiervoor wordt een bureau ingeschakeld. Bij 
vermeende schade kan dit bij de gemeente worden 

gemeld. 

 
30 

Op tekening kloppen kadastrale 
grenzen niet. Hier rekening mee 
houden. 

Kadastrale grenzen zijn bij gemeente bekend. De 
tegeltjes met eigendom aanduiding komen terug. 

 
31 

Ontwerp ziet er mooi uit. Blij dat groen 
t.o. Goudastraat 7-9 blijft staan.  

Graag extra monitoring fundering 
tijdens werkzaamheden. 

  

Zie antwoord bij vraag 29 

 
32 

Wordt rekening gehouden met steeds 
meer elektrische auto’s ? Worden 
lantaarnpalen hiervoor gebruikt ? 

Het plaatsen van laadpunten voor elektrische 
voertuigen zit niet in de scope van de opdracht. Voor 
nadere informatie zie website Zaanstad en vul in bij 

zoekbalk: “laadpalen”. 
 

 

 
33 

Verplaats straatverlichting op de hoek 
Tuinstraat/Wandelweg naar andere 
kant van de straat. Door reflectie op 
het witte pand teveel licht in 
slaapkamers. 

Armatuur kan worden uitgerust met afschermende 
kap. 

 
34 

In pad/steeg achter Tuinstraat 48-60 
zit nog steeds septictank in de grond. 
Pand is aangesloten op riool. De 
Arbeid wees naar gemeente en 
gemeente naar de Arbeid. 

 

De septic tank zit niet in de scope van de opdracht 
en maakt dus geen deel uit van de werkzaamheden. 
De woning is van de woningbouwvereniging Parteon 

en de zaken rond de septictank valt onder de 
verantwoordelijkheid voor de huurder van de woning. 

 


